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Olsztyn, 19 września 2013 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU
najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności

DOTYCZY: Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni
otwartych promujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach

i/lub instytucjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.
ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM

NR 1/POKL.08.01.03/2013 z 03 września 2013 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach:
Tytuł projektu: „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii.
Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności",
Numer umowy: UDA.POKL.08.01.03-28-009/11-00
Poddziałanie: 8.1.3 POKL Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

\. Przedmiotem zamówienia jest:

Organizacja i przeprowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych pro-
mujących ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i/lub instytu-
cjach otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.
CPV: 80590000-6 - Usługi seminaryjne; 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 - Usługi szkoleniowe.
1.1. Przygotowanie koncepcji i terminarza 6 „Dni otwartych" promujących idee Społecznej Odpo-
wiedzialności Organizacji w województwie warmińsko-mazurskim. Koncepcja powinna być przygo-
towana i przedłożona zamawiającemu najpóźniej do dnia 30 września 2013 roku. „Dni otwarte"
powinny odbyć się w przedsiębiorstwach branży maszynowej lub/i instytucjach otoczenia biznesu
(inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju, parki technologiczne itp.)
1.2. Po akceptacji przez Zamawiającego koncepcji i harmonogramu, organizacja i przeprowadze-
nie cyklu sześciu „dni otwartych" w miastach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego,
przy uwzględnieniu następujących założeń:

a. „Dni otwarte" powinny odbywać się w soboty lub niedziele w miesiącach październik i listo-
pad 2013 r. Czas trwania poszczególnych „dni otwartych" powinien wynosić co najmniej 5
godzin.

b. Program „Dni otwartych" powinien uwzględniać zwiedzanie zakładu lub/i instytucji otoczenia
biznesu oraz zapoznanie zwiedzających z dobrymi praktykami CSR funkcjonującymi w da-
nym zakładzie lub/i instytucji otoczenia biznesu oraz zapoznanie uczestników z modelami
upowszechniania dobrych praktyk CSR wypracowanymi w trakcie projektu.

c. Wykonawca powinien zapewnić udział w każdym dniu otwartym co najmniej 35 uczestni-
ków, reprezentujących przedsiębiorców, kadrę zarządzającą przedsiębiorstw, pracowników
(członków związków zawodowych), przedstawicieli NGO'ów i samorządów lokalnych.
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d. Wykonawca każdorazowo na co najmniej 3 dni przed terminem „dnia otwartego" przedłoży
Zamawiającemu listę uczestników oraz program „dnia otwartego"

e. Wykonawca każdorazowo najpóźniej 3 dni po zakończeniu „dnia otwartego" przedłoży Za-
mawiającemu sprawozdanie z przeprowadzonego wydarzenia wraz z dokumentacją foto-
graficzną! listą obecności.

f. Po zakończeniu cyklu „dni otwartych" Wykonawca przedłoży Zamawiającemu końcowe
sprawozdanie z przeprowadzonego cyklu spotkań.

g. Wykonawca umożliwi udział w organizowanych imprezach osobom wyznaczonym przez
Zamawiającego w celu kontroli na miejscu.

II. W dniu 3 września 2013 roku Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ
„Solidarność w Olsztynie powołał Komisję ds. oceny ofert, której zadaniem był wybór najkorzyst-
niejsze ofert w przedmiotowym postępowaniu, w składzie:

a) Jerzy Pilimon - Przewodniczący Komisji,
b) Jarosław Borkowski - Członek Komisji,
c) Milena Mac - Członek Komisji.

III. Posiedzenie Komisji odbyło się w dn. 19 września 2013 roku (otwarcie ofert nastąpiło o godzi-

nie 10.00).

Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił:

a) adres strony internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o zapytaniu ofertowym:

- strona administrowana przez Beneficjenta: www.partnerstwo.net. (od dnia 3 września 2013 roku).

b) datę upływu terminu do składania ofert:

- do dnia 18 września 2013 roku, do godziny 12.00.

c) sposób składania ofert:

Ofertę należało złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres: Region Warmińsko-Mazurski NSZZ
„Solidarność", ul. Głowackiego 28, 10- 448 Olsztyn lub osobiście pod podanym powyżej adresem,
w sekretariacie lub drogą elektroniczną (biuro@partnerstwo.net)
d) wymogi dotyczące oferty:

Ofertę należało umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie formatu A-
4 zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej napisem: ZAPYTANIE OFERTOWE NR
1/POKL.08.01.03/2013 o wartości powyżej 14.000 € dotyczące zadania p.n. Organizacja i prze-
prowadzenie w ramach kampanii upowszechniającej, dni otwartych promujących ideę Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i/lub instytucjach otoczenia biz-
nesu w województwie warmińsko-mazurskim. nie otwierać przed dniem 18 września 2013 ro-
ku, godzina 12.00
e) Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) cena -100,00%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
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IV. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało wysłaną w dniu 3 września

2013 roku pocztą (listem poleconym) do trzech potencjalnych wykonawców, znanych Benefi-

cjentowi:

1. Biuro Handlowe „FIDELIX", Wioletta Ustyjańczuk, 10-027 Olsztyn, ul. Stare Miasto 22

Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji, Izabela Ochman, 10-342 Olsztyn, ul. Li-

manowskiego 25/4

3. Advisor Consulting, Daniel Budaj, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 25/4

V. 1. Zapytanie ofertowe przez cały okres wyznaczony na składanie ofert było upublicznione

na stronie internetowej, administrowanej przez Beneficjenta (www.partnerstwo.net).

2. Do postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia

2014 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007.233.1655 z późń. zm.)

3. W zapytaniu ofertowym wyznaczono termin otwarcia ofert na dzień 18 września 2013 r., na

godzinę 12.15. Jednakże w dniu 17 września 2013 r. z przyczyn organizacyjnych Zamawiają-

cy zmienił termin otwarcia ofert na dzień 19 września 2013 r. godzina 10.00. Komunikat o

zmianie terminu otwarcia ofert opublikowany został na stronie Beneficjenta i wywieszony w

jego siedzibie.

4. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Numer

oferty

1.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy

Biuro Handlowe „FIDELIX",

Wioletta Ustyjańczuk, 10-027

Olsztyn, ul. Stare Miasto 22

Advisor Consulting, Daniel

Budaj, 10-342 Olsztyn, ul.

Limanowskiego 25/4

Data wpływu
oferty

11.09. 2013 r.,

godzina 12.40

06.09.2013 r.,

godzina 14.00

Sposób do-
starczenia

osobiście

osobiście

Uwagi

Oferta kom-

pletna

Oferta kom-

pletna

VI. Kryterium oceny ofert:
Jedyne kryterium cena - waga 100 %. W trakcie oceny ofert przyznano punkty według nastę-
pującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
Ilość punktów = X 100 %

cena badanej ofert brutto
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Numer
oferty

1.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy

Biuro Handlowe „FIDELIX",
Wioletta Ustyjańczuk, 10-027
Olsztyn, ul. Stare Miasto 22
Advisor Consulting, Daniel
Budaj, 10-342 Olsztyn, ul.
Limanowskiego 25/4

Oferowana cena
brutto w PLN

81 000,00

94 500,00

Liczba punktów w
kryterium cena w

punktach

100,00

85,71

Razem

100,00

85,71

VII .Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu

ofertowym tj. cena oferty brutto - 100 pkt. jako najkorzystniejsze oferty wybrała:

1. Biuro Handlowe „FIDELIX", Wioletta Ustyjańczuk.10-027 Olsztyn, ul. Stare Miasto 22.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę tj. 81 000,00 zł brutto i uzyskał ocenę 100 punktów.

Wykonawca nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym. Oferta kompletna.

Z wyłonionym Wykonawcą w dniu 23 września 2013 roku zostanie podpisana umowa na

wykonanie usługi.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:

19.09.2013 r. Milena Mac

Data, imię i nazwisko

Podpisy członków Komisji:

1. Przewodniczący Komisji

2. Członek Komisji

3. Członek Komisji....i:VU.C.

Zatwierdził:

Projekt współfinansow.

PRZEWODNICZĄCY
•U
lic

ul. Głowackiego 28
10-448 OLSZTYN
Tei. 89 527 22 02

* Fax: 89 5275622
NIP: 739-02-07-639, Begonii 0560543

http://solidamosc-olsztyn.org.pl
-Pkretaiat@sotidamosc-olsztyn.org.pl

z Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


